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On the Internet, nobody knows you’re a dog



Forretningside: Tilby outsourcing av digital 

identitet

• Forbrukere som forventer tjenesten/varen nå

• Kostbare og tungvinte manuelle prosesser

• Strengere regulatoriske krav

• Ikke kjernekompetanse for flertallet av de 
potensielle kundene

3



Fire produkter dekker alle behov for digital 

identitet
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Customer stories
BNP Paribas

Difi

Nordnet

Nykredit



2001: Prosjekter for BankID

2003-5: Produktidé og prototyper, første kunde mot slutten av 

perioden

2006: Heleid datterselskap

2007: Etablering av Signicat

2008: Investering fra Viking Venture 
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Veien til Signicat



2016: Signicat er markedsleder i Norden
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• Revenue prognosis for 2016 is 
85-90 MNOK

• Approx 90% of this is Recurring 
Revenue

• Business model is subscription + 
volume

• Transactional volume 
showing strong growth

• This year total volume to 
end at approx 90 – 100 mill 
transactions

Norway: 2006
Sweden: 2008
Denmark: 2011
Finland: 2013
The Netherlands: 2015
Portugal: 2015
UK: 2016



Internasjonal organisasjon
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• Ledelse, økonomi, fakturering
• Produktledelse
• Business Development
• Produktutvikling
• Operations
• Partnersalg

• Pre-Salg
• Salg

• Markedsføring
• PR/Thought leadership



Målsetning om internasjonalisering fra dag 1

• Modell med recurring revenues og 

sentralisert drift legger opp til 

stordriftsfordeler

• Tidlige kunder med virksomhet i flere land 

og ønske om konsolidering av 

identitetstjenster på tvers av land

• Felles europeiske retningslinjer muliggjør 

felles kjerne med begrensede tilpasninger 

til enkelte markeder
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Norway: 2006
Sweden: 2008
Denmark: 2011
Finland: 2013
The Netherlands: 2015
Portugal: 2015
UK: 2016



Hva har vi lært – så langt?
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• Norden tidlig ute med eID og eSignatur
-> Early Adopter Advantage

• Første kunde i nytt marked alltid vanskeligst 
-> Ri på ryggen av eksisterende kunder

vs.• Pure player 
-> Punch above weight



Signicat og hjelperene

• Lære av andres 
erfaringer

• Tilgang til nettverk og 
kapital

• Bruke ”Frenemies”
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Our Vision

Signicat's vision is to be 
the preferred provider of

identity services to 
regulated industries across the world


